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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon") Vám v reakci na Vaši žádost doručenou dne 27.10.2021 Městský 
úřad Bystřice nad Pernštejnem jako povinný subjekt poskytuje požadované informace. 
  
 
Žádost: 
1. Seznam všech subjektů (právnických, fyzických osob), kterým byla poskytnuta individuální 

dotace (na návrh Komise mládeže a sportu k Radě města Bystřice nad Pernštejnem) 
z rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 (včetně 
poskytnutých finančních částek). 

2. K roku 2017 zaslání skenu (kopie) jakýchkoliv třech anonymních rozhodnutí nebo sdělení, 
kterým byla ind. dotace přiznána (poskytnuta) do částky 50 000 Kč.  
K roku 2017 zaslání skenu (kopie) jakýchkoliv třech anonymních rozhodnutí nebo sdělení, 
kterým byla ind. dotace přiznána (poskytnuta) nad částku 50 000 Kč.  

3. K roku 2018 zaslání skenu (kopie) jakýchkoliv třech anonymních rozhodnutí nebo sdělení, 
kterým byla ind. dotace přiznána (poskytnuta) do částky 50 000 Kč.  
K roku 2018 zaslání skenu (kopie) jakýchkoliv třech anonymních rozhodnutí nebo sdělení, 
kterým byla ind. dotace přiznána (poskytnuta) nad částku 50 000 Kč.  

4. K roku 2019 zaslání skenu (kopie) jakýchkoliv třech anonymních rozhodnutí nebo sdělení, 
kterým byla ind. dotace přiznána (poskytnuta) do částky 50 000 Kč.  
K roku 2019 zaslání skenu (kopie) jakýchkoliv třech anonymních rozhodnutí nebo sdělení, 
kterým byla ind. dotace přiznána (poskytnuta) nad částku 50 000 Kč.  

5. K roku 2020 zaslání skenu (kopie) jakýchkoliv třech anonymních rozhodnutí nebo sdělení, 
kterým byla ind. dotace přiznána (poskytnuta) do částky 50 000 Kč.  
K roku 2020 zaslání skenu (kopie) jakýchkoliv třech anonymních rozhodnutí nebo sdělení, 
kterým byla ind. dotace přiznána (poskytnuta) nad částku 50 000 Kč.  

6. K roku 2021 zaslání skenu (kopie) jakýchkoliv třech anonymních rozhodnutí nebo sdělení, 
kterým byla ind. dotace přiznána (poskytnuta) do částky 50 000 Kč.  
K roku 2021 zaslání skenu (kopie) jakýchkoliv třech anonymních rozhodnutí nebo sdělení, 
kterým byla ind. dotace přiznána (poskytnuta) nad částku 50 000 Kč.  

 
 
 

 



Poskytnutí informace: 
1.  
 
2017: 
 

Číslo jednací Žadatel (příjemce ind. dotace) Částka v Kč 

OSP/SML0080/2017 TJ Sokol 40.000,- Kč 

OSP/SML0079/2017 TJ Sokol 15.000,- Kč 

OSP/SML0375/2017 Ing. P. Koukal 10.000,- Kč 

OSP/SML0207/2017 TJ Sokol 10.000,- Kč 

OSP/SML0305/2017 Ing. J. Císařová 10.000,- Kč 

OSP/SML0268/2017 Ing. J. Císařová 6.000,- Kč 

 
 
2018: 
 

Číslo jednací Žadatel (příjemce ind. dotace) Částka v Kč 

OSP/SML0040/2018 TJ Sokol 40.000,- Kč 

OSP/SML0177/2018 TJ Sokol 25.000,- Kč 

OSP/SML0264/2018 Mgr. A. Koktavá 10.000,- Kč 

OSP/SML0366/2018 SK Bystřice 8.000,- Kč 

 
 
2019: 
 

Číslo jednací Žadatel (příjemce ind. dotace) Částka v Kč 

OSP/SML0029/2019 TJ Sokol 40.000,- Kč 

OSP/SML0103/2019 TJ Sokol 40.000,- Kč 

OSP/SML0321/2019 SK Bystřice 6.000,- Kč 

 
 
2020: 
 

Číslo jednací Žadatel (příjemce ind. dotace) Částka v Kč 

OSP/SML0061/2020 TJ Sokol 24.000,- Kč 

OSP/SML0359/2020 SK Brno 20.000,- Kč 

OSP/SML0072/2020 Ing. J. Císařová 15.000,- Kč 

 
 
2021: 
 

Číslo jednací Žadatel (příjemce ind. dotace) Částka v Kč 

OSP/SML0126/2021 TJ Sokol 15.000,- Kč 

 
 
2. Požadované dokumenty v anonymizované podobě zasíláme v příloze. Individuální dotace 

nad částku 50.000,- Kč nebyla v roce 2017 poskytnuta. 
3. Požadované dokumenty v anonymizované podobě zasíláme v příloze. Individuální dotace 

nad částku 50.000,- Kč nebyla v roce 2018 poskytnuta. 
4. Požadované dokumenty v anonymizované podobě zasíláme v příloze. Individuální dotace 

nad částku 50.000,- Kč nebyla v roce 2019 poskytnuta. 
5. Požadované dokumenty v anonymizované podobě zasíláme v příloze. Individuální dotace 

nad částku 50.000,- Kč nebyla v roce 2020 poskytnuta. 



6. Požadované dokumenty v anonymizované podobě zasíláme v příloze. Individuální dotace 
nad částku 50.000,- Kč nebyla v roce 2021 poskytnuta. 

 
 
 
S pozdravem 
 
 
Mgr. Jana Zítková 
oprávněná úřední osoba 
 

 

 

 

Přílohou:  
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 

Pernštejnem č. OSP/SML0080/2017 ze dne 24.2.2017 
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 

Pernštejnem č. OSP/SML0305/2017 ze dne 26.7.2017 
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 

Pernštejnem č. OSP/SML0375/2017 ze dne 27.9.2017 
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 

Pernštejnem č. OSP/SML0040/2018 ze dne 17.1.2018 
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 

Pernštejnem č. OSP/SML0177/2018 ze dne 6.4.2018 
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 

Pernštejnem č. OSP/SML0366/2018 ze dne 24.9.2018 
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 

Pernštejnem č. OSP/SML0029/2019 ze dne 4.2.2019 
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 

Pernštejnem č. OSP/SML0103/2019 ze dne 1.4.2019 
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 

Pernštejnem č. OSP/SML0321/2019 ze dne 18.9.2019 
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 

Pernštejnem č. OSP/SML0061/2020 ze dne 11.2.2020 
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 

Pernštejnem č. OSP/SML0359/2020 ze dne 20.8.2020 
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Bystřice nad 

Pernštejnem č. OSP/SML0126/2021 ze dne 6.4.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


